PEDIDO DE CARTOGRAFIA E/OU INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
REQUERENTE
Nome *
Morada *
Freguesia *
Código Postal *

-

Localidade*

Nº de Identificação Civil *
Tipo *

N.º de Identificação Fiscal *

Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão

Passaporte

Contacto telefónico *

Outro

Email

* Campos de preenchimento obrigatório. Preencha de forma legível e sem abreviaturas.

PEDIDO
Vem requerer a V. Exa. o fornecimento de extrato de cartografia e/ou informação geográfica relativa a:
PMOT’s

Outro:

Cartografia Digital 1:10000
Da área:
Assinalada na planta de localização anexa (1), situada na rua/lugar
, freguesia de
Correspondente, no sistema de coordenadas PT-TM06/ETRS89, às coordenadas:
X

Y

Total do concelho
No formato:
SHP

PDF

DWG

TIFF/JPEG

DXF

Papel no formato

(A0, A1, A2, A3, A4)

À escala:
Para efeitos de

Mais solicita que o fornecimento seja através de:
Envio eletrónico
Envio por correio

Levantamento na Divisão de Sistemas de Informação e
Cartografia

(1) A Planta de Localização deverá ser extraída do Portal de Mapas do Município de Tavira

DIV053.0
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DECLARAÇÃO
Declara que a informação a fornecer se destina exclusivamente a uso próprio, comprometendo-se a:
a) Não reproduzir total ou parcialmente os elementos com vista à cedência a terceiros a título gratuito ou outros;
b) Não utilizar a informação para outros fins, além dos supramencionados;
c) Mencionar a informação do seguinte modo “”Fonte: Município de Tavira” ou “Informação cedida pelo Município
de Tavira””, com indicação da fonte original, ainda que apenas utilizada como suporte de análise, estudos, quadros
ou gráficos.
DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
Para o efeito, junta os seguintes documentos:
Minuta de Termo de Compromisso, quando o pedido se refira a Cartografia Digital 1:10000
Comprovativo da entidade que frequenta, quando o pedido se destine a fins académicos
Pede deferimento,
Tavira,

DIV053.0

/

/

O Requerente
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AUTORIZAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO
PARA UTILIZAÇÃO DE CARTOGRAFIA DIGITAL 1:10 000
A (Entidade interessada)

É autorizada pela Câmara Municipal de Tavira a utilizar a informação geográfica a seguir indicada:

Cartografia numérica vectorial à escala 1:10 000 do ano de 2012, em suporte digital, formato DWG, composta
pelas folhas n.º
com a seguinte finalidade:

Declara ter conhecimento das condições gerais de cedência da informação e comprometer-se a não a utilizar para fins
diversos dos acima indicados, bem assim como a não a comercializar, facultar, transmitir ou ceder a terceiros, no todo ou
em parte, a título gratuito ou oneroso.
CONDIÇÕES GERAIS DE CEDÊNCIA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
Propriedade da informação
A informação geográfica fornecida é propriedade da Câmara Municipal de Tavira e goza da protecção dos direitos de
autor, sendo apenas cedido o direito à sua utilização. A utilização da informação para fins diversos daqueles para que é
concedida autorização, bem assim como a sua reprodução, comercialização ou cedência a terceiros, mesmo que a título
gratuito, sem autorização expressa da Câmara Municipal de Tavira, é interdita nos termos do art.º 14.º do Decreto-Lei nº
193/95, de 28 de Julho, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 202/2007, de 25 de maio. A violação do
disposto nestes preceitos legais é punível nos termos do art.º 17.º do Decreto-Lei nº 193/95 e do art.º 195.º e seguintes
do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.
A utilização e divulgação externa dos dados, por qualquer meio ou sob qualquer forma, implicam ainda a menção expressa
da sua proveniência e autoria.

(Local e data)

Pela Câmara Municipal de Tavira

Pela (entidade interessada)

O Presidente da Câmara Municipal
Jorge Manuel Nascimento Botelho

(Cargo)
(O responsável pela entidade)

Nota — Este documento deve ser devolvido, depois de assinado pelo responsável com poderes para obrigar a entidade e
autenticado com o respectivo selo branco ou carimbo.

